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gemeente
MONTFOORT

Gegevens aanvrager
Gegevens aanvrager
Naam:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Aanvraag
Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder:

 Ja *

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart als passagier :

 Ja *

Nummer gehandicaptenparkeerkaart:

Geldig tot:

 Nee
 Nee

Gemeente van afgifte:
Heeft u een geldig rijbewijs:

 Ja***

Nummer rijbewijs:

 Nee

Geldig tot:

Wat is het kenteken van de auto waarvoor de parkeerplaats wordt aangevraagd**:
Beschikt uw woning over een carport, oprit, garage of tuin met parkeergelegenheid:  Ja
Betreft dit een aanvraag voor een parkeerplaats nabij:

 woning

 Nee

 werkplek****

Reden van verzoek op een parkeerplaats (dit moet altijd worden ingevuld)
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Gewenste locatie voor de parkeerplaats :

Invullen en terugsturen
Dit aanvraagformulier dient u volledig ingevuld en ondertekend, en voorzien van de benodigde
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gemeente
MONTFOORT

bescheiden, te retourneren aan: Gemeente Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort of via email
naar info@montfoort.nl

Handtekening aanvrager
Ondergetekende verzoekt om aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij
zijn/haar woning.
Plaats

:________________________________

Datum

:________________________________

Handtekening :________________________________
Bijlage(n):
(*) Graag een kopie bijvoegen van beide zijden deze kaart
(**) Graag een kopie bijvoegen van het kentekenbewijs van de auto waarvoor een parkeerplaats
wordt aangevraagd, zowel het deel met voertuitgegevens als het tenaamstellingsbewijs.
(***) Indien u de bestuurder bent, een kopie bijvoegen van een geldig rijbewijs.
(****) In het geval van een aanvraag nabij de werkplek dient u een verklaring van uw werkgever bij
te voegen met daarin een bevestiging dat u op die locatie werkt, wat uw werktijden zijn en een
uitleg waarom het realiseren van een parkeerplaats op het terrein van de werkgever redelijkerwijs
niet mogelijk is.
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Bij de toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats wordt rekening gehouden met uw
voorkeur, maar wij behouden ons het recht voor u een andere plaats toe te wijzen.
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